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OPINIÃO
O futuro da 

profi ssão de vendas
A profi ssão de vendas 

defi nitivamente mudou 

nos últimos anos 

Afi nal, o comportamento 
de compra do consumi-
dor tem mudado cons-

tantemente. E com isso, muitos 
bons vendedores do passado 
já não conseguem mais trazer 
os resultados de antes. Como 
vencer essa realidade? Todos 
sabemos que mudou drastica-
mente a forma como as pessoas 
e as empresas compram nos 
últimos anos. Os processos de 
decisão estão mais complexos, 
há mais pessoas envolvidas na 
decisão, a área de compras 
assumiu um papel crítico no 
processo e os clientes estão 
muito mais informados do 
que antes. 

Olhando para dentro de casa, 
também tem mais pessoas 
envolvidas em cada decisão 
e isso pode difi cultar signifi -
cativamente a vida de quem 
vende, uma vez que na maioria 
das vezes essas pessoas não 
tem uma visão voltada para 
o cliente. Pois é, vender se 
tornou mais complexo e mais 
caro. E é nesse contexto que 
a profi ssão de vendas está em 
risco. Antes do advento da in-
ternet, a informação era muito 
pouco acessível. Com isso, 
dados de diversas pesquisas 
comprovam que o vendedor 
era uma fonte importante e 
crítica para o cliente e, por 
isso, participava de cerca de 
90% do processo de tomada 
de decisão. 

A função do vendedor era 
de educar o cliente e com 
isso, o relacionamento e a 
confi ança eram os elementos 
mais importantes para uma 
boa performance de vendas. A 
fi gura comum do vendedor que 
faturava muito por causa da 
capacidade de se manter pre-
sente e se relacionar bem com 
os clientes é muito baseada na 
característica do mercado de 
até 15 anos atrás. Agora, com 
a internet, os clientes têm 
muito acesso a qualquer tipo 
de informação. 

E com isso, o vendedor é 
chamado apenas quando o 
cliente já tomou mais de 60% 
de sua decisão de compra, na 
etapa de receber cotações e 
comparar preços. Entrar nessa 
fase faz com que haja o que 

chamamos efeito commodi-
ty, levando vendedores e se 
tornarem meros mensageiros 
de propostas e cotações, com 
pouca chance de se diferenciar 
e agregar valor a sua solução. 

A função dos vendedores 
foi esvaziada e os profi ssionais 
de alta performance nesse 
cenário são justamente os 
que desafi am esse status quo 
e desenvolvem a capacidade 
de fazer boas perguntas, de 
entender como a sua solução 
pode resolver problemas reais 
e relevantes dos clientes e 
diferenciam-se. Infelizmente, 
pela falta de formação ade-
quada em vendas, a maioria 
das empresas não consegue 
ainda controlar seus resulta-
dos e formar times de vendas 
de alta performance. Qual a 
receita que sua equipe pode-
ria trazer se aliasse um bom 
relacionamento a técnicas, 
planejamentos e estratégias 
estruturadas de vendas?

Nosso ponto de vista é que 
a profi ssão de vendas já está 
mudando e são exigidas novas 
habilidades e competências do 
vendedor. Não basta apenas 
ser um bom comunicador, 
como no passado. Esse tipo 
antiquado, que corresponde 
ao estereótipo do vendedor, 
já não consegue trazer resul-
tados consistentes. É preciso 
se diferenciar com base no que 
é relevante para o cliente, ter 
acesso e relacionamento com 
as pessoas corretas e entender 
genuinamente o que é rele-
vante para cada um. Parece 
óbvio e fácil, mas quantos dos 
seus vendedores efetivamente 
fazem isso?

Tudo isso exige formação 
estruturada para ser assertiva 
e consistente. Vendedores de 
alta performance podem ter 
remuneração muito mais alta 
e serão muito mais reconheci-
dos, mas depende dos profi s-
sionais e seus empregadores 
terem uma formação que tire a 
prática de vendas de intuição, 
achismos e falta de controle 
dos resultados. 

Há muita ciência na arte de 
vendas e as empresas de alta 
performance em receitas são 
as que já entenderam isso.

(*) - Graduada em Administração 
de Empresas pela FGV, com MBA 

em Gestão de Varejo pela FIA, é 
fundadora e sócia da Consultoria

Go Ahead.

Tatiana Vidal (*)
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News@TI
3D Systems lança duas impressoras
no Brasil
@A 3D Systems, pioneira mundial no mercado de impres-

são 3D, apresenta neste mês duas novas impressoras 
3D no Brasil. Os modelos Figure4 Standalone e FabPro1000 
atendem necessidades distintas, porém garantem a mesma 
eficiência e inovação que transformaram a 3D Systems na 
líder mundial de seu segmento. Figure4 Standalone - esta 
novidade inaugura uma nova era na impressão 3D. Com uma 
enorme capacidade de repetibilidade, a Figure4 Standalone 
é projetada para produção final, prototipagens rápidas e 
peças funcionais. Uma impressora de uso profissional, ela 
oferece qualidade e precisão com durabilidade, manutenção 
e suporte de nível industrial. No Brasil, o equipamento 
pode ser adquirido diretamente com a 3DSystems ou por 
meio dos revendedores autorizados. FabPro1000 - este 
portátil modelo atende demandas menores, porém segue 
com capacidade e qualidades profissionais. Ele utiliza 
uma variedade de resinas líquidas, cada uma adequada a 
aplicações diferentes, garantindo assim sua versatilidade. 
A FabPro1000 produz peças de qualidade com velocidade 
incrível, custos de operação excepcionalmente baixos e 
facilidade de uso. Ela está disponível por um valor de a 
partir de R$35.000,00 e também pode ser adquirida local-
mente com a filial brasileira da 3D Systems ou com um 
revendedor autorizado. 

Como inovar e atender às 
tendências futuras do mercado 
e do novo consumidor sem 
transformar este processo 
num ritmo lento e que, ao ser 
concluído, já está ultrapassado e 
não é mais inovador?

Alexandre Gera (*)

Corporações já entenderam que 
precisam fazer diferente, serem 
rápidas e que desenvolver inter-

namente inovação aberta é caro e, muitas 
vezes, sem resultado. Então a saída é se 
conectarem com startups.

Ao decidirem por esta rota, surge 
uma segunda pergunta: como encontrar 
startups com sinergia para os desafi os 
da sua empresa e que possam colaborar 
para a inovação aberta no seu segmento? 
Adianto minha resposta esclarecendo 
que procurar uma startup no Google ou 

Qual é a startup ideal para alavancar 
sua inovação aberta?

mercado agregadas para que, de fato, o 
match seja perfeito.

Sabendo que as empresas dependem 
da inovação para se manterem vivas no 
mercado, as consultorias tradicionais 
mapeiam os desafi os dessas companhias 
e pesquisam no mercado as startups mais 
aderentes para inovarem suas operações. 

Em contrapartida já existem soluções 
que aliam conhecimento, assertividade, 
rapidez, baixo custo e comodidade por-
que simplesmente escutam ou leem os 
desafi os das corporações e usam suas 
tecnologias e metodologias próprias para 
diminuir a complexidade das grandes 
empresas nesse cenário de conexão.

É preciso que a escolha seja certeira 
sobre a startup ideal. Não há tempo de 
errar!

(*) É sócio-gestor da GERAVALOR, consultoria 
especializada em inovação aberta, business 
assessment e desenvolvedora do Radar de 

Startups, solução inédita para conectar startups a 
corporações que buscam inovação.

em eventos é como querer encontrar 
agulha no palheiro.

Mais do que entender que fazer estes 
processos dentro de casa aumentam 
os custos e a difi culdade de inovar, é 
preciso entender que realizar a seleção 
de uma startup para apoiar nesta jor-
nada também é uma medida que pode 
atrasar esta rota. Há muitos eventos e 
informações para se buscar e promover 
uma curadoria interna tiraria o foco da 
agilidade que precisa ser alcançada. 
E todos nós sabemos que quem for 
mais rápido assumirá a liderança do 
seu setor.

É preciso buscar apoio no mercado e 
já temos iniciativas que conectam cor-
porações a startups que complementam 
suas necessidades neste caminho de 
transformação digital. Todo o proces-
so de aproximação e conexão desses 
dois universos precisa contar com um 
acompanhamento especializado e com 
tecnologias que tenham inteligências de 

Considerado o maior jogador da história do 
futsal, o brasileiro Falcão se despediu das qua-
dras na última quinta-feira (6), após a fi nal da 
Liga Paulista entre sua equipe, o Sorocaba, e o 
Corinthians, que se sagrou campeão do torneio. 
Aos 41 anos, Falcão defendeu 11 clubes no 
futsal e conquistou dezenas de títulos. 

Pela seleção brasileira, atuou em quase 260 
jogos e anotou mais de 400 gols. Além disso, 
com a amarelinha, venceu duas Copas do Mun-
do, em 2008 e 2012. O astro do futsal mundial 
também conquistou quatro vezes o prêmio da 
Fifa de melhor jogador do mundo na modali-
dade (2004, 2006, 2011 e 2012). Falcão é mais 

conhecido pelas suas passagens pelo Jaraguá 
(SC) e pelo Orlândia Intelli (SP). Além disso, 
a estrela do futsal teve uma breve experiência 
no futebol de campo, em 2005, quando jogou 
pelo São Paulo.

Por ter perdido o primeiro jogo da fi nal, Fal-
cão encerraria a carreira com mais um título 
só se o Sorocaba vencesse a segunda partida 
e a prorrogação. No tempo normal, o time do 
interior paulista derrotou o Corinthians por 5 a 
3, mas o alvinegro segurou o empate sem gols 
na prorrogação e faturou o caneco. Após o apito 
fi nal, Falcão foi ovacionado e aplaudido de pé 
pela torcida no Ginásio Wlamir Marques (ANSA).

Grande parte das mortes no trânsito ocorre em estradas bem 

movimentadas.

Pelos dados do relatório, 
mais de 1,35 milhão de 
pessoas perdem a vida 

todos os anos em decorrência 
de acidentes de trânsito. Os 
dados mais alarmantes estão 
na África. Para especialistas, os 
governos reduziram os esforços 
na busca por solução para o 
problema.

O Relatório da Situação Glo-
bal da OMS sobre segurança 
no trânsito de 2018 destaca 
que as lesões causadas pelo 
trânsito são hoje a principal 
causa de morte de crianças e 
jovens entre 5 e 29 anos. O 
documento inclui informações 
sobre o aumento no número to-
tal de mortes e diz que as taxas 
de mortalidade da população 
mundial se estabilizaram nos 
últimos anos. “Essas mortes 
são um preço inaceitável a 
pagar pela mobilidade”, disse 
o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Pelo relatório, o risco no 
trânsito é três vezes maior nos 
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Trânsito mata mais de 1,3 milhão 
de pessoas todos os anos, diz OMS

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado na sexta-feira (7), mostra o aumento 
contínuo das mortes no trânsito

e embaixador global da OMS, 
Michael R Bloomberg, é pre-
ciso investir mais na educação 
do trânsito, na prevenção e 
atenção à segurança nas es-
tradas e pistas. Segundo ele, 
é necessário adotar “políticas 
fortes” e fi scalização, repensar 
as estradas para que se tornem 
inteligentes e adotar campa-
nhas de conscientização. “A 
segurança no trânsito é uma 
questão que não recebe nem 
perto da atenção que merece. 
[E] é realmente uma das nossas 
grandes oportunidades para 
salvar vidas em todo o mundo”, 
ressaltou.

De acordo com o estudo, ape-
sar do alerta, houve progressos, 
pois a legislação de forma geral 
foi aperfeiçoada, visando a re-
dução de riscos, o excesso de 
velocidade e vetos à ingestão 
de bebida alcoólica antes da 
direção. Também há menção 
à obrigatoriedade quanto ao 
uso de cintos de segurança e 
capacetes (Abr).

países de baixa renda do que 
nos países de alta renda. As ta-
xas são mais elevadas em países 
da África e as mais baixas na 
Europa. Três regiões do mundo 
relataram um declínio nas taxas 
de mortalidade no trânsito: 
Américas, Europa e Pacífi co 
Ocidental. Os pedestres e ciclis-
tas são responsáveis por 26% 

de todas as mortes no trânsito, 
enquanto os motociclistas e 
passageiros por 28%. Apenas 
40 países, representando 1 
bilhão de pessoas, implemen-
taram pelo menos 7 ou todos 
os 8 padrões de segurança de 
veículos das Nações Unidas.

Para o fundador e diretor 
da Bloomberg Philanthropies 

Aos 41 anos, Falcão se 
despediu do futsal

Falcão também 

conquistou quatro 

vezes o prêmio da Fifa 

de melhor jogador do 

mundo na modalidade.

Rafael Hupsel/Folhapress

IGP-DI tem 
queda de 
preços em 
novembro

O Índice Geral de Preços–Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI), 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), registrou defl a-
ção (queda de preços) de 1,14% 
em novembro. A taxa é menor 
que a de outubro  (infl ação 
de 0,26%) e de novembro de 
2017 (infl ação de 0,8%). Com 
o resultado, o IGP-DI acumula 
infl ação de 7,58% no ano e de 
8,38% em 12 meses, segundo 
a FGV.

A queda do percentual de 
outubro para novembro foi pu-
xada pelos três subíndices que 
compõem o IGP-DI. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, teve de-
fl ação de 1,7% em novembro, 
ante uma infl ação de 0,17% em 
outubro. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o vare-
jo, acusou defl ação de 0,17% 
em novembro. Em outubro, 
houve infl ação de 0,48%. Já o 
Índice Nacional de Custo da 
Construção teve uma queda na 
taxa de infl ação, ao passar de 
0,35% em outubro para 0,13% 
em novembro (ABr).


